Anexa nr. 2
la Documentația standard nr._115_
din “__15__” __09__ 2021__

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Nutreților pentru hrana animalelor pentru necesitățile anului 2022
prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Autoritatea contractantă nu are pagina web
1. Denumirea autorității contractante: Î.S. ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și
Reproducția Animalelor”
2. IDNO: 1003600120621
3. Adresa MD-6525, str. Nordului, 2, s. Maximovca, r. Anenii Noi
4. Numărul de telefon/fax: 022-35-95-38
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crara@crara.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la
documentația de atribuire: crara@crara.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Întreprinderea de Stat, dirijarea proceselor de ameliorare şi
reproducție a animalelor de fermă în R. Moldova
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

kg

21819

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referință

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)

Lotul 1

1

15700000-5

Nutreți pentru
hrana animalelor
pentru necesitățile
anului 2022

Hrană uscată
(granulată) nutreț
combinat
Cerințe minime
Conţinutul de
nutrienţi * :
Proteină - min
18.5%- max19%
Valoarea energetică
- 1 kg de furaje uscate
nu trebuie să conţină
valoarea energetică
mai mică de 3100
kcal /kg
Fibre – min 4,7%
Grăsime – 3,2%
Ca – 8,6
P – 0,48
Na – 0,18

240 000,00
lei cu TVA

1

Lizină – 0,15
Metionină + Cistină
– 0,70
Descrierea
desfășurată conform
caietului de sarcini
Valoarea estimativă totală

240 000,00 lei
cu TVA

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: livrarea va fi efectuată în tranșe lunar la
cerera autorității contractante în condițiile DAP Incoterms 2020 (str. Nordului, 2, s.
Maximovca, r. Anenii Noi)
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor
acte administrative (după caz): Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător, Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitarveterinară
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim
(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile
solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)

1

Cerere de participare

2

DUAE

3

Declarație privind confirmarea
identității beneficiarilor efectivi
și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru
participarea la activități ale unei
organizații sau grupări
criminale, pentru corupție,
fraudă și/sau spălare de bani
Declarație despre prezentarea
Certificatului de conformitate la
fiecare tranșă livrată

4

5

Declarație despre prezentarea
Certificatului sanitar-veterinar

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Formularul F3.1, Semnat digital,
utilizând semnătura electronică
avansată calificată de către operatorul
economic
Formularul F3.4, Semnat digital,
utilizând semnătura electronică
Conform Ordinului Ministrului
Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020. În
termen de 5 zile de la data comunicării
rezultatelor procedurii de achiziție
publică, ofertantul/ofertantul asociat
desemnat câștigător va prezenta
Declarația autorității contractante și
AAP.
Declarație Semnată digital, utilizând
semnătura electronică avansată
calificată de către operatorul economic
privind prezentarea Copiei
Certificatului, emis de organismul
național de verificare a conformității
produselor, la fiecare livrare, pentru
fiecare lot, la fiecare tranșă de livrare.
Declarație Semnată digital, utilizând
semnătura electronică avansată

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
pentru
câștigătorul
procedurii

Obligatoriu

Obligatoriu
2

6

Declarație despre prezentarea
Certificatului de calitate la
fiecare tranșă livrată

7

Raport de încercări

8

Specificații tehnice

9

Specificații de preț

calificată de către operatorul economic
privind prezentarea Copiei
Certificatului, emis de organismul
național de verificare a conformității
produselor, la fiecare livrare, pentru
fiecare lot, la fiecare tranșă de livrare.
Declarație Semnată digital, utilizând
semnătura electronică avansată
calificată de către operatorul economic
privind prezentarea Copiei
Certificatului, emis de organismul
național de verificare a conformității
produselor, la fiecare livrare, pentru
fiecare lot, la fiecare tranșă de livrare.
Raportul de încercări emis de de un
laborator acreditat la fiecare livrare,
pentru fiecare lot, la fiecare tranșă de
livrare.
Formularul F4.1, Semnat digital,
utilizând semnătura electronică
avansată calificată de către operatorul
economic
Formularul F4.2, Semnat digital,
utilizând semnătura electronică
avansată calificată de către operatorul
economic

Obligatoriu

Obligatoriu
pentru
câștigătorul
procedurii
Obligatoriu

Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz nu se aplică.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu se aplică.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se
aplică.
22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea puncte

Nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: orele 10.00

-

pe: data 13.05.2022

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele se depun
prin SIA RSAP.
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile.
3
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3l' Respectivul contract

se

Europene: nu se aplicd.
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39. Alte infiormafii relevante:
Conducltorul grupului de lu

Andrei Gheorghifa.

